
ຊ� ແ�ະ ລາຍ ເ�ັນ ຂອງ ຜູ� ສະ ເ�ີ
Applicant’s Name and Signature

FIXED TERM DEPOSIT 

ນາມ ສະ ກຸນ / Surname

ຊ�  / Name

ລະ ຫ�ດ ລູກ ຄ�າ CIF / CIF Number 

ລາຍ ລະ ອຽດບັນ ຊີ ຝາກ ມີ ກຳ ນົດ / FIXED TERM DEPOSIT DETAILS  
ສະ ກຸນ ເ�ິນ
Transfer currency
ຈຳ ນວນ ເ�ິນ ຝາກ ມີ ກຳ ນ�ດ (ເ�ັນ ຕ�ວ ເ�ກ)
FTD amount (in figures)
ຈຳ ນວນ ເ�ິນ ຝາກ ມີ ກຳ ນ�ດ (ເ�ັນ ຕ�ວ ໜ�ງ ສື)
FTD amount (in word)
ຫ�ກ ໂ�ຍ ກ�ງ ຈາກ ບ�ນ ຊີ ເ�ກ ທີ
Direct debit from account N°
ວ�ນ ທີ ເ��ມ ຝາກ
Starting date

ໄ� ຍະ ເ� ລາ ການ ຝາກ ມີ ກຳ ນ�ດ
FTD investment period

3 ເ�ືອນ / 3 months

12 ເ�ືອນ / 12 months

36 ເ�ືອນ / 36 months

ຄຳ ແ�ະ ນຳ ເ��ອ ຄ�ບ ກຳ ນ�ດ
Maturity instruction

ການຈ�າຍ ດອກ ເ��ຍເ��ອຄ�ບຕາມກຳນ�ດ
Maturity payment of interest

ຈ�າຍ ເ�ິນ ຕ�ນ ແ�ະ ດອກ ເ��ຍ ເ��າ ບ�ນ ຊີ ໂ�ຍ ອ�ດ ຕະ ໂ� ມ�ດ
Automatic rollover of principal & payment of interest to account N°

ປິດ ບ�ນ ຊີ ການ ຝາກ ປະ ຈຳ ແ�ະ ຈ�າຍ ເ�ິນ ຕ�ນ ແ�ະ ດອກ ເ��ຍ ເ��າ ບ�ນ ຊີ ໂ�ຍ ອ�ດ ຕະ ໂ� ມ�ດ
Close FTD and pay principal and interest to account N°

  6 ເ�ືອນ / 6 months

24 ເ�ືອນ / 24 months

  

ຈ�າຍດອກ ເ��ຍ ທຸກ ເ�ືອນ /
Monthly payment of interest

  ການຈ�າຍດອກ ເ��ຍລ�ວງໜ�າ  /
Upfront payment of interest

  

ສຳ ລັບ ພະ ນັກ ງານ ເທົ່າ ນັ້ນ / FOR BANK USE ONLY

INTEREST RATE (%/year)¹

ຂໍ ແ��ງ ໃ�� ທ�ານ ຊາບ ວ�າ ອ�ດ ຕາ ນ� ແ��ນ ສາ ມາດ ໃ�� ໄ�� ໃ� ຊ�ວງ ໄ� ຍະ ເ� ລາ ຂອງ ການ ຝາກ ຕາມ ທ� ທ�ານ ໄ�� ເ�ືອກ, ແ�� ໃ� ກໍ ລະ ນີ ທ� ມີ ການ ຝາກເ�ີນ ໂ�ຍ ອ�ດ ຕະ ໂ� ມ�ດ ເ��ອ ຄ�ບ ກຳ ນ�ດ ໃ� ແ�� ລະ
 ອ�ດ ຕາ ແ��ນ ສາ ມາດ ປ�ຽນ ແ�ງ ໂ�ຍບ� ຕ�ອງ ແ��ງ ໃ�� ຮູ� ລ ່ວງ ໜ�າ ສຳ ລ�ບ ການ ຝາກ ໃ� ໄ� ຍະເ� ລາ ໃ�� , ອ�ດ ຕາ ດອກ ເ��ຍ ແ��ນ ອີງ ຕາມ ປະ ກາດ ຂອງ ທະ ນາ ຄານ ໃ� ຊ�ວງ ເ� ລານ�ນ. / ¹ Please note
that this rate is available during all the investment period you choose but, in both case of automatic rollover at each maturity, the rate can change without
notice for the new investment period, according to new official rates grid published by The Bank at any moment. 

- The Bank can refuse any incomplete or erased slip.
- The Bank also reserves the right to decline any request that does not comply with laws or regulation.
- In case of  breakage (100% of  principal or part of  principal), penalties will be applied and is available under request.
- The Bank does not accept any responsibility in case of  default of  automatic rollover.
- Please note that interest rate mentioned is available during period, according to new official rates grid published by the Bank at any time.
- Terms and Conditions and Fees and Charges of  the Bank will be applied to this transaction and are available upon request.

ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂ ທົ່ວ ໄປ / TERMS & CONDITIONS

ໃ�ສະ ເ�ີ ຂໍ ເ�ີດ ບ�ນ ຊີ ຝາກ ມີ ກ� ນ�ດ

¹ອ�ດ ຕາ ດອກ ເ��ຍ (%/ປີ)

- ທະ ນາ ຄານ ຈະ ບ� ຮ�ບ ໃ� ສະ ເ�ີ ທ�ບ� ຄ�ບ ຖ�ວນ �ື ມີ ຮອຍ ຂີດ ຂ�າ
- ທະ ນາ ຄານ ສະ �ວນ ສິດ ໃ� ການ ປະ ຕິ ເ�ດທຸກ ລາຍ ການ ທ�ບ� ສອດ ຄ�ອງ ກ�ບ ບ�ນ ດາ ລະ ບຽບ ກ�ດ ໝາຍ �ື ຖ�າ ເ�ິນ ໃ� ບ�ນ ຊີບ� ພຽງ ພໍ
- ໃ� ກໍ ລະ ນີ ມີ ການ ເ�ຍ ຫາຍ (100% ຂອງ ເ�ິນ ຕ�ນ �ື ສ�ວນ ໃ� ສ�ວນ ໜ�ງ ຂອງ ຕ� ນ ທຶນ) ແ��ນ ຈະ ໄ�� ຖືກ ປ�ບ ໃ� ພາຍ ໃ� ການ ຮ�ອງ ຂໍ
- ທະ ນ າ ຄານ ຈະ ບ� ຮ�ບ ຜິດ ຊອບ ໃ�ໆ ໃ� ກໍ ລະ ຕ� ນ ທຶນ ຝາກ ເ��ມ  ໂ�ຍ ອ�ດ ຕະ ໂ� ມ�ດທ�ງ ໝ�ດ
- ກະ ລຸ ນາ ຊາບ ວ�າ ອ�ດ ຕາ ດອກ ເ��ຍ ສາ ມາດ ຮ�ບ ໄ�� ຕາມ ໄ� ຍະ ເ� ລາ ແ�ະ ອ�ດ ຕາດອກ ເ��ຍແ��ນອີງ ຕາມ ຂອງ ທະ ນາ ຄານ ທ� ໄ�� ແ��ງໃ� ຊ�ວງເ� ລານ�ນ
- ທະ ນາ ຄານ ຈະ ເ�ັບຄ�າ ທຳ ນຽມ ໃ� ເ� ລາ ດຳ ເ�ີນ ລາຍ ການ ດ�ງ ກ�າວ ເ��ງທະ ນາ ຄານ ຈະ ແ��ງ ຄ�າ ທຳ ນຽມ ໃ�� ຊາບ ເ��ອ ລູກ ຄ�າ ສອບ ຖາມ
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ຂໍ້ ມູນຂອງ ລູກ ຄ້າ / CUSTOMER INFORMATION

ກີບ / LAK ບາດ / THB ໂ� ລາ / USD ເ�ີ ໂ� / EUR

N°AA

ວ�ນ ທີ / Date / /

/ /

 

 

ຈ�າຍດອກ ເ��ຍ ເ��າ ບ�ນ ຊີ ໂ�ຍ ອ�ດ ຕະ ໂ� ມ�ດ
Automatic rollover of principal & interest

 


